Aan iedereen die de training Contact maken bij dementie (de Doe-het-zelf Contact Koffers) heeft gevolgd
(mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals)
31 december 2015, Amsterdam

4 vervolgbijeenkomsten
Contact maken bij dementie
Als woorden en logica niet meer genoeg zijn
Hallo,
Ten eerste de allerbeste wensen voor 2016!
Afgelopen jaar heb je de training Contact maken bij dementie (de Doe-het-zelf Contact Koffers) in Amsterdam
West (Cliffordstudio), Zuid (Huis van de Buurt of Odensehuis) of Oost (Tesla gebouw) gevolgd.
Hierin is steeds gesproken over vervolgbijeenkomsten waarin jullie vragen centraal staan.
Deze gaan van start in 2016 in het Odensehuis, Hygiëastraat 4, Amsterdam.
Als je mee wilt doen, dan ben je van harte welkom op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur op
29 januari, 12, 26 februari en 11 maart 2016
In deze bijeenkomsten gaan we dieper in op vragen die bij jullie op dat moment aan de orde zijn in het omgaan
met mensen met dementie.
De bijeenkomsten zijn gericht op het verfijnen van je waarneming binnen non-verbale communicatie en
aansluiten bij iemands (levens)intentie. Vanuit het perspectief van iemands rode draad / levensintentie gaan
we deze vragen met behulp van creatieve middelen (klank, kleur, beweging en beeld) in activiteiten omzetten.
Oftewel we gaan dieper in op het ontwikkelen van non-verbale taal en activiteiten zodat we nog meer voor
iemand kunnen betekenen als hij of zij zich niet meer volledig kan uitdrukken.
Je hoeft er niet voor te kunnen zingen, toneelspelen of tekenen. Wel bereid zijn om in te stappen en uit te
proberen. En omdat dit ook een onderzoek wordt je gevraagd je waarnemingen op te schrijven, te delen en
een feedbackformulier in te vullen.
Op deze manier onderzoeken we hoe wij kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van
alleenwonende mensen met dementie. Bovendien bouwen we aan het ontwikkelen van een groep van mensen
die vanuit verschillende rollen met elkaar een sociaal creatief netwerk kunnen worden. Deze groep en ervaring
zou kunnen worden ingezet om het netwerk om alleenwonende mensen met dementie te realiseren. Hoe
weten we nog niet precies. Al doende en met elkaar leren we!
Als je mee wilt doen, schrijf je dan in via onderstaand inschrijfformulier voor 19 januari 2016!
Graag tot dan!
Hartelijke groeten, Marjolein
Marjolein Baars
De Stichting Koffer
e
3 Egelantiersdwarsstraat 3C
1015 SE Amsterdam
T +31(0)20-6255091
M +31(0)6-27366462
E marjolein@destichtingkoffer.nl
W www.destichtingkoffer.nl

Deze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door:

Aanmeldingsformulier 4 vervolgbijeenkomsten
Contact maken bij dementie
Als woorden en logica niet meer genoeg zijn
Odensehuis, Hygiëastraat 4, Amsterdam op vrijdagmiddag 29 jan, 12, 26 februari & 11 maart 2016
van 13.30-16.30 uur.

naam: ……………..….……………………...…………………………..……..……………………………
adres: …………..…..………………….…………………………………………………………………………..…...……
postcode: ……………………….............… plaats: ………..………………………………………….………...
tel: ….....……………………………….……..….. mobiel: ...………….…………………………….……………..…
e-mail: ...………………………………………………..……………………………..………………………………………
relatie tot dementie: …..……………………………………………………..…………………………...….………..
…………………….…………………………………………………………………………………….…….……………………
motivatie: ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………..…………..…

Ik meld mij aan voor de 4 bijeenkomsten in het Odensehuis, Hygiëastraat 4, Amsterdam op vrijdagmiddag 29 jan, 12, 26
februari & 11 maart 2016 van 13.30-16.30 uur.
Ik kan niet deelnemen op bovengenoemde data.
Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de volgende mogelijkheden.
Mijn voorkeur gaat uit naar (*)
0 ochtend 0 middag 0 avond op een ………………….dag of
0 ochtend 0 middag 0 avond op een ..………………..dag.
Ik schrijf mij in voor de 4 bijeenkomsten. De kosten per bijeenkomst á € 15 betaal ik
0 per keer
0 in een keer (€ 60)

Datum:
…………………………………………

Handtekening:
……………………..…………………………

(*) aankruisen wat je keuze is.

graag aanmelden via marjolein@destichtingkoffer.nl

Deze bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door:

